މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ބ.ކެންދޫ
މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން ،6600004 :ފެކްސް - :އީމެއިލް  kendhoo@gmail.comވެބްސައިޓް- :

1

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ފިހުރިސްތު
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

3

 .1ތަޢާރަފު

4

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު

5

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން

5

 .4ރަށުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

6

 .5ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު

8

 .6ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް

33

 8138 .7ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 36
 .8ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި

37

 .9ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  16މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

38

 8138 1.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

81

 .2ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް

83

 .3އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

31

 .4ނިންމުން

34

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

c
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު
ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
 1302މީހުން ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މިރަށަށް ފާއިތުވެދިޔަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ވަރަށް މުޙިއްމު
ކަމެއްގެ ގޮތުން ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށްޓަކާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިހުރި ތަންތަނުން ކުނި ނަގާ މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް
ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް މުޙިއްމު ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ބަހުޘްކުރެވި ގިނަ
މައްސަލަތަކެއް ނިންމާ އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާ މުވައްޒަފުންގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ފުރިހަމައަށް

އަދާކުރުމަށް

ބޭނުންވަނީ

ކޮންކަހަލަ

ތަމްރީންތަކެއްތޯ

ބަލާ

މުވައްޒަފުންނަށް

އިތުރަށް

ތަމްރީން

ބޭނުންވާކަމަށެވެ .އަދި މިކައުންސި ލް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން
ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދިއުން ވަރަށް މުޙިއްމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި
އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
 109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކެންދޫ ކައުންސިލުން
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ރަށުގެ

ވަނަވަރު

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ
ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
ކެންދޫއަކީ މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ލިބިގެންވާ ،އިސްލާމްދީނަށާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ،ދުޅަހެޔޮ ،ޒަމާނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ،ފުދުންތެރި ،އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ،ދެ ޖިންސުގެ
ޞ ަލ ްތ ަތ ަކ ް
ޞ ާ
ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބިކުރާ ،އިންސާނީ ޤަދަރަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާު ،މ ާވ ަ
ރ .ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި
ށ ައ ުހ ުލ ެވ ި
ތ ަވ ީ
ލ ީ
ވެއްޓެއްގައި އެކުވެރިކަމާއި ،އެއްބައިވަންތަކަންމަތީ ،އުފަލާއެކު ހިތަހަމަޖެހިގެންތިބި ނަޒާހަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ކެންދޫ ކައުންސިލަކީ އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ މަތިން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށް ތަރައްޤީކޮށް އަތޮޅުން
ނަމޫނާ ރަށަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރަށަކަށްވުން.
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 .4ރަށުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ރ
ނވަ ު
ރަށުގެ ވަ ަ
ކެންދޫ އަކީ ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  41.2ހެކްޓަރު އޮންނަ 8145 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާބާދީގައި
 4018މީހުން ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އާބާދީބޮޑު އެއްރަށެވެ .އާބާދީ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ،314
އަދި ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  414އެވެ.
މިރަށުގައި ކެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ކެންދޫ ސްކޫލާއި ،ކެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ،ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކެންދޫ އިންޖީނުގެއާއި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދެއެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ފަންގިވިނުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމެވެ .ރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނައީ ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނެވެ .ރޭނުމާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް މިރަށުގައި މީގެ ކުރީގައި ރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮށްއުޅުނު
މަސައްކަތްތަކެއް ނަމަވެސް މިހާރު މިމަސައްކަތްތަކުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބިދޭސީންނެވެ .މަސްވެރިކަން ކުރަނީ މޫސުމަށް ބަލައި
އެއިރެއްގައި އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނަފާ ލިބޭ މަސްވެރިކަމެކެވެ .އެގޮތުން އެކިދުވަސްވަރު ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި،
ހިބަރުވެރިކަމާއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ .ގިނަމީހުން ކޮށްއުޅެނީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމެވެ .މަހުގެ
ވިޔަފާރިއާއި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްވެސް ދިރިއުޅޭ މިރަށުގައި މާލެދަތުރުކުރާ ބޮޑު ޚިދުމަތްވެސް ހަފުތާއަކު
އެއްފަހަރު ލިބެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލައިދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޙިދުމަތްދޭ ލާންޗްތައް
ހުރެއެވެ.
. 214ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ކެންދޫސްކޫލްގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުން ފެށިގެން  2015ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ގްރޭޑް  11އަށް ކިޔަވައިދެމުންގެންދެވިފައިވެއެވެ .ޖުމްލަ  43މުވައްޒަފުންނާއެކު ކިޔަވައިދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު

114

އަންހެން ދަރިވަރުން އަދި  100ފިރިހެން ދަރިވަރުން ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ .ކެންދޫ އައިސިރު ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދަނީ
އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއަކުންނެވެ .ޖުމްލަ  6މުވައްޒަފުންނާއެކު ކިޔަވައިދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ޖުމްލަ  74ކުދިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން
ގެންދެއެވެ.
ސިއްހީ ޚިދުމަތް މީގެކުރިން  8ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދިޔަ ކެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު  16ގަޑިއިރަށް ބަދަލު
ކުރެވިފައިވެއެވެ .ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ސިއްޙީ އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކާއި ލެބޯޓްރީ ޚިދުމަތްފަދަ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ރތަމަ  6މަ ު
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 8138

ރ
ދ ާ
ނސިލްގެ އި ާ
ބރީ ކެންދޫ ކައު ް
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

 .5ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q1

1

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ސާފުކުރެވި ،މަދުކުރެވިފައިވުން
-

ފޮގް މެޝިނެއް ހޯދާ ރަށުތެރެއަށް ފޮގްކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން

Q2

މިންވަރު
0%

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންވުން
2

 -ކަސްރަތު ކޮށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު

0%

ރަށުގައި ޖިމެއް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ކަމެއްނެތި ތަންތަނުގައި ގިނަވެ އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޯޝާއެކު ކަންކަމުގައި
ޝާމިލުވެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ބަޔަކަށް ކެންދޫ ޒުވާނުންވުން
 ރަށުފެންވަރުގައި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން3

0%

 ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް އަވަސްމުއްދަތެއްގައި ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ކަމާއިބެހޭ ވުޒާރާއާ ވާހަކަދެއްކުން
-

ޑްރަޤާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް
ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

0%
0%

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ އަދި މި ވަބާއާއި ދެކޮޅަށް
4

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އިތުރުވެފައިވުން
 -ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ދުންފަތުން ލިބޭ ސިއްޙީ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

0%

ދިނުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވުން
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންވުން
5

 -ބޮޑެތި މީހުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިނގިރޭސި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ

0%

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސް ހިންގުން
ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުކުރުން
6

 ރަށުގެ އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކޮށް އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ކުޅިވަރުތަކާ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް

0%

އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން
އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވިފައިވުން.
7

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ ގުޅިގެން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް

0%

ހަމަޖައްސާ އަދި މިޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖްތަކާއި ކަމާގުޅޭ

މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މަޢުލޫމާތުދިނުން.
ދަނޑުވެރިކަމާ އުފެއްދުންތެރިމަސައްކަތްކުރާ އަންހެންކަނބަލުންނަށް ޙާއްޞަ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެދި އޭގެ ފައިދާ ރަށަށް ލިބުން.
8

 -ރަށުގެ އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމުން

0%

ލިބޭނެ ފައިދާތައް ބުނެދީ ބައިވެރިވާނެފަރާތްތަކެއް ހޯދާ ކެންދޫ އަންހެނުންގެ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން
ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދާނެ މަގު ތަނަވަސްވުން
9

10

ކޮމްޕޯސްޓް ފެސިލިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން

0%

ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން

90%

ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާވަރަށް އަބަދުވެސް ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވިފައި ހުރުން
ޕަބްލިކް ތަންތާނގައި ހުރި ހަންތަކަށް ޤަވާއިދުން ފެން އަޅަމުން ގެންދިއުން

50%

ބަނދަރުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި މި ޙިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެ
11

ފުރުޞަތު ފަހިކުރެވެފައި އޮތުން
ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި ބަނދަރު

30%

ބޭނުންކުރާނެ ފުރިހަމަ އުސޫލެއް ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުން.
ބަނދަރު ޞަރަޙައްދު ސާފުތާހިރުކޮށް ރީތިކޮށް އަބަދުވެސް ބޭއްވުން
12

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ފެންނާނެހެން ރީތި

2%

ގޮތަކަށް ކެންދޫގެ ނަންޖަހާ ވެލްކަމް ބޯޑެއް އަދި މޮނިއުމަންޓެއް ހަދާ ބެހެއްޓުން
ރައްޔިތުންނަކީ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބޯލަނބާ ،ކައުންސިލުގެ
13

ޤަވާއިދުތަކަށް އަހްލުވެރި އެ ޤަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ބަޔަކަށްވުން
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިހުންނަ ޤަވާއިދުތަކަށް ޣާއްމުން އަހްލުވެރިކުރުމުގެ

0%

ޕްރޮގްރާމް ސިލްސިލާކޮށް ހިންގުން
އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި
14

ފަސޭހައިން ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން
އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އުސޫލުތައް

0%

އެކުލަވާލުން
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއިން ރަށަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުވެގެން
15

ދިއުން
ރަށަކީ ހިތްގައިމު މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް ރަށުގެ ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަނގަޅު

0%

ފެންވަރެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކޮށް ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
އިސްލާމްދީންގެ އުސޫލްތަކާއި ހަމަތަކުގައި ހިފަހައްޓުމަށް ލޯބިކުރާ ޖީލެއް އުފެދިގެން
16

ދިއުން
ދީނީ އެކި މައުޟޫތަކަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވެނެ ގޮތް

25%

އިންތިޒާމްކުރުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް ބުނެދިނުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރތައް މިސްކިތުގައި
ހަރުކުރުން.

0%

ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކީ ނަފްސާނީ ،ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ ގޯނާތަކުން
ރައްކާތެރި އަމާން އުފާވެރި މާހައުލަކަށްވުން
17

ކުޑަކުދިންނަށަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް
ކަމާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރތައް ޢާއްމުން ގިނައިން ގޮސްއުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ޣާއްމުންނަށް

0%

ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދައުރުކުރުން.
ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ތަމްރީން އަދި ވަޒީފާތައް ލިބޭނެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވުން
18

ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ރަށުގައިތިބެ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ކަހަލަ އެކި އެކި ހުނަރު
ދަސްކޮށްދޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހޯދާ ރަށުގައި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގޭނެ

0%

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ރަށުގައިހުރި މުޢައްސަސާތަކަކީ ކަންކަމުގައި އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މަސައްކަތްކޮށް
ރަށަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިދޭ ޒިންމާދާރު ބަޔަކުއުޅޭ ތަންތަނަށްވެގެން ދިއުން.
19

ގުޅުންބަދަހިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު މުޢައްސަސާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި

50%

މަޝްވަރާކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސް އޯޕަންޑޭ ފާހަގަކުރުން

0%

ރަށުގެ މަޝްހޫރު އާޘާރީ ބިނާކަމަށްވަ މަޤާމްފުޅު ހިމާޔަތްކޮށް ރަށަށް
އާމްދަނީލިބޭފަދަ ތަނަކަށް އެތަންވުން
20

މަޤާމްފުޅުގެ އަސްލުނުގެއްލޭ ގޮތަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .މަޤާމްފުޅުން އާމްދަނީ
ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ އާމްދަނީ ހޯދުން

0%

ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި
އިސްރޯލެއްއަދާކުރާ އިޖްތިމާއީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު ބައިވެރިވާ
21

ހަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްވެގެންދިއުން.
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަދެއްކުން

0%

ރަށްގިރުމަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކައް ހައްލެއް ލިބި ރަށްގިރާވަރު ކުޑަވުން
22

ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކަމާއިބެހޭ ތަޖްރިބާކާރެއްގެ އެހީގައި
ދިރާސާއެއްކުރުން

0%

ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ބިޔަކޮށް ހެދޭފަދަ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ އެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ރުއް ގަސް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

0%

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހައިން
23

ބޭނުންހިފޭގޮތަށް ހުރުން
އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް މުޢައްސަސާތަކުގައާއި އަދި
ބަނދަރުފަދައިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުން

0%

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ރަށުގެ އެއްވެސް ގެއްގައި ނުގެންގުޅުން
24

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއިބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން އަދި
އެތަކެތި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިމެދު ކަމާއިގުޅޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަރުކަށި
ފިޔަވަޅު އެޅުން

0%

އެއްގަމާއި ،ކަނޑު ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެފައިވުން
25

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގައި ހުންނަ ރުއްގަސް އަދި ތަންތަނުން ކައުންސިލަށް ފީނެގޭނެ
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރުން

30%

ތިމާވެށްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި ހިމާޔަތްކުރާ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންވުން
26

ކަމުގެ ފަންނީ ތަޖްރިބާކާރެއް މެދުވެރިކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ ގެއްލުންތަކާއ
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަންގައިދިނުމަށް ވޯކް ޝޮޕެއް ހިންގުން

0%

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ،އަވަސް ،ހަރަދުކުޑަވާނެ ގޮތަށް
27

ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުން.
މަސައްކަތަށް ޤާބިލްބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން

0%

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެ އުފާވެރި މަސައްކަތު
28

މާހައުލަކަށްވުން
މުވައްޒަފުންގެ ޕކްނިކް ދަތުރެއް ރާވާ ހިންގުން

0%

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ދައުރު ފުޅާވެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން
29

އިތުރުވުން
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރަށްކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

30

100%

ކުޑަކުދިންނަށް އުފާވެރި ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓަކަށްވެގެން ދިއުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ޕްލޭ ގްރައްންޑް ތަރައްޤީކުރުން

0%

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުނަށް ލިބިގެން ދިއުން
31

ރަށުގެ ފެނުގެ ހާލަތު އެހެނިހެން ދަތިތައް ބަޔާންކޮށްދީ 2019ވަނައަހަރުގެ
ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން

0%

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބުން
32

މުބާރާތަށް ފަންޑްހޯދާ ރަށުފެންވަރުގެ ޤުރުއާންމުބާރާތް ބޭއްވުން

80%

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
1
2

އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުން
އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި އެސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުން

100%

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުން

100%

މަގުތައް ހަދާ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއެޓިގެން ދިއުން
3

ވަށާ ފާރު ނުރާނާ ހުރި ގޯތިތަކުގެ ވެރިންނަށް އެ ގޯތިތަކުގެ މަގު ފާރުތައް ރޭނުމަށް
އެންގުން

0%

ނަންނުދެވިހުރި މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ނަންދީ ނަންބޯޑުތައް ހަރުކުރުން
4
5
6

ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން
ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުން

0%

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން
މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން

20%

ކުނިމެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ކުނިއުފުލާދިނުން އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުން

100%

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
7

ފޮގްކުރުން

0%

ރަށްތެރެ އަދި ހޭޅި ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

0%

ވިހާ މަރުވާ ރެކޯޑްބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން
8

މަހުން މަހަށް ޤަވާއިދުން ވިހާމަރުވާ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ފޮނުވުން

100%

ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލަތަކާއެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދިއުން
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ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދައުލަތުން  2018ވަނައަހަރަށް ކެންދޫ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
( 2,497,002/ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަހަތްހާސް ދެ ރުފިޔާ) ރުފިޔާ އާއި 2017ވަނައަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 403,450.04
ހަތަރުސަތޭކަ

ފަންސާސްރުފިޔާ

ހަތަރުލާރި)

ރުފިޔާގެ

(ހަތަރުލައްކަ ތިންހާސް

ތެރެއިންރިޒާވް

ފައިސާގެ

ގޮތުގައި

5%އަށްވާ (20,172.50ވިހި ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 2018
ވަނައަހަރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ( 320078.75ތިންލައްކަ ވިހިހާސް ހަތްދިހައަށް ރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސް ލާރި) ރުފިޔާ ހަމަޖައްސަވައި މުޅި
ޖުމްލަ ( 2,817,080.75ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ ސަތާރަހާސް އަށްޑިހަރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސްލާރި) ރުފިޔާ  2018ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ
ބަޖެޓްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު 25ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް
ޤައްޔޫމް ކެންދޫގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއުވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައުންސިލް
އިދާރާ ޒީނަތްތެރިކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން
ވެދެއްވި އެހީބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .އެގޮތުން ކައުންސިލް
އިދާރާގެ އިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ފާރުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮނުހިލި ކުލަ ފައިބާފައިވުމުގެ
ސަބަބުން އެތަންތަނުން ސިމެންތި ކޮށާ އަލުން ސިމެންތި ޖަހާފައިވެއެވެ .އަދި ހުރިހާ
ފާރުތަކެއްގައި ކުލަލާ ދޮރުފަތްތަކުގެ ދަވާދުބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މީޓިންގރޫމެއް އިތުރުކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުރިން ކޯޓު
ހިންގިބައިގައި ހިމެނޭ ކޮޓަރިއަށް އިތުރަށް  10ފޫޓް  13ފޫޓުގެ ބައެއް އިތުރުކުރެވި
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ހޯލްގޮތުގައި އެތަން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަލަށް
ހެދިފައިވާ މީޓިންގ ހޯލްގެ ބޮޑުމިނަކީ  312އަކަފޫޓެވެ .މި މީޓިންގ ރޫމްގެ ސަބަބުން
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑު ބަދަލުކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑު ގިނަ ޢާއްމުންނަށް
ފެންނާނެހެން ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިން ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދުން ނަގާ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެކުނުފާރަށް ބަދަލުކުރެވި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.
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ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ފީނަގައިގެން ކުނި އުފުލައިދިނުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެންނެވެ .ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  192ފަރާތަކުން މި
ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަމުންދެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކާއި ގޭބިސީ ،ފަޅުގެވަޅު އަދި ވިޔަފާރި ފަރާތްތައް
ހިމެނެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް

 126890/-ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ލިބިފައިވާއިރު  233603/-ރުފިޔާވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ .ކުނިފީއިން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
މަސައްކަތަށް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  114080/-ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ބާކީ  106713/-ރުފިޔާ
މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޖުމްލަ  4ބިދޭސިން ގެނެވި  1ދިވެހި މުވައްޒަފު ހިމެނޭ
ގޮތަށް  5މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދެއެވެ .އަދި ކުނިއުފުލުމުގެ މަސައްކަތަށް 1.5
ކިލޯގެ ރަށުޕިކަޕެއްވަނީ ހޯދިފައެވެ.
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮވުމަށް އޮޑިޝަންއެއް ބޭއްވުން
ބ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ޢާއްމުކޮށް
ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ ކެންދޫ ސްކޫލާއި ހިޔާދޭ އުނގެނުން ޓިޢުޝަން ކުލާހާއި ޘަލަބަތުއްނޫރު
ޤުރުއާން ކުލާހުން ކުދިން ބައިވެރިކުރެވި ރަށުން ބޭރުން ދެ ޖަޖުން ގެނެވި ރަށު
ފެންވަރުގައި ޤުރުއާން އޮޑިޝަންއެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އިއްވާ
އެއަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އިއްވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ހުރިހާ
ރައްޔިތުންނަށް

ހުޅުވާލާ

ފެބްރުވަރީމަހު

ރައްޔިތުންނާއިވަނީ

ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ.

މި

ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި
މަސައްކަތާއިބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެވިފައެވެ.

ހިނަވާގެ ކައުންސިލާއި ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުން
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު މިރަށު މަސްޖިދުއް މަޢުބޫދު
ގޯތިތެރޭގައި

އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ

ހިނަވާގެ

ކައުންސިލް

އިދާރާއާއި

ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  01މާރިޗު  2018ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ހިނަވާގެއަކީ ޖުމްލަ  189500/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ
 19ފޫޓް ފުޅާ  31ފޫޓް ދިގުމިނުގެ އިމާރާތެކެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން  11ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓިފައިވުން
އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ރަށުގެ މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
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 2018 .6ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  :1ކައުންސިލްގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގައި އެކުލަވާލެވުނު
މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގައި ނަމަވެސް އެ ޕްލޭން ބަދަލުވެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި މި ހިނގާ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވެސް  2ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްވަނީ
ރޭވިފައެވެ.



ޙަރަކާތް  : 2ޖިމް ހުޅުވުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓް ހޯދުމަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ރަނގަޅު
ޕްލޭނެއް މިކަމަށް އެކުލަވާލެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް އެއްވެސް އަމަލީ ސިފައެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  :3މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޑިސެމްބަރ  25ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް
ވަޑައި ގަންނަވާތީވެ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން ވެދެއްވާފައިވާފައިވާ އެހީއިން ކައުންސިލް
އިދާރާ

މަރާމާތު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމާއިގުޅިގެން

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްވަނީ

ކުރިއަށް

ގެންދިއުންވަނީ

ފަސްކުރެވިފައެވެ.


ޙަރަކާތް  : 4ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ޕްލޭ ގްރައްންޑް ތަރައްޤީކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ޕާކު
ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ޙަރަކާތް  : 5ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުންވެސް ބަޔަކު ވެފައިނުވާތީ މި
މަސައްކަތްވަނީ ނުކުރެވިފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 .7ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުމުން 192
ފަރާތުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ .މި ޚިދުމަތުން ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓުތަކުން މަހުން
މަހަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވާ ފަރާތްތަކުން ފީ ބަލައިގަނެވިފައިވެއެވެ .ކުނި ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއިން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ  45%ޕަސެންޓް ޚަރަދުވެސް ފޫނުބެއްދޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

17

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
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 .8ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
 2018ގެ ލިބުނު

 2018ގެ ފުރަތަމަ

ބަޖެޓް

 6މަހުގެ ޚަރަދު

8452412748

4465443780

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

12211711

165711

12118711

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

431864711

822432710

11111764

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

4551514704

0199135741

91.031705

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2018ގެ ބަޖެޓްގައި
ބާކީ ހުރި ފައިސާ
144364788

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

0541721

4161634711

415252744

48184711

00248755

1780

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

11111711

44431711

84011711

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

82321711

3408756

4213711

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

423010741

412530765

458400710

-

-

-

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

66211711

68412710

86414711

ސޑީޒް
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި ސަބް ި

011831748

426582701

43235744

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ޚރަދު
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަ

ޓްރާންސްފާރޑް ބެލެންސް

420254784

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ
ޖުމްލަ

0111711
4.69019704

0056..1743

10.150744

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

12211711

165711

12118711

ޖުމްލަ

19911711

156711

19114711

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
ރފީ
ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާ ި

0411711

0411711

ފ
ސެޓްފިކެޓް ީ

4111711

4111711

ފ
ސާރވޭ ކުރުމުގެ ީ

011711

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ނަގާފީ

461711

ފ
ކުނި ީ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

483611711

48111711

011711
461711

446523710

4150764
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިފީ

0411711

30111711

0411711

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭފީ
ލ
ތކުގެ ކު ި
ރތް ަ
ސަރުކާރު ޢިމާ ާ

8211711

8211711

ލ
މށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކު ި
ވިޔަފާރި ކުރު ަ
މގެ ކުލި
ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބި ު

4418711

4418711

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖުރިމަނާ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖުރިމަނާ

42711

އެހެނިހެން ޖުރިމަނާ

431711

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
ޖުމްލަ:

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

40411711

42711
431711

14111711
45121711
01145.

45121711
499.91713

1111175.

19

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 2018 .1ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

ލަފާ ކުރާ

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ޓ
ބަޖެ ް

Q3

1

މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް ފަންޑް ހޯދާ އަމަލީ މަސައްކަތްފެއްޓުން

Q4

350000/-

 މަސްމާރުކޭޓް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން މަސްމާރުކޭޓު އެޅުމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދުގެ އެސްޓިމޭޝަން ހެދުން2

އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުން
 އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން -އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބިންދޫކުރުން

3

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން

120000/-

 މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން4

ރާއްޖޭގައި ކުޅެއުޅޭ ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެ

3,000/-

ކުޅިވަރުތައް ރަށުގައި ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަށް މުނާސަބްތުތަކާ ގުޅުވައިގެން އެ
ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން -ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރުން
 ބޮޑު ޢީދުގެ ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައްހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން
 ޢީދު ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލާ ތައްޔާރީތައްވުން ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ހޯދާ ޢީދު ފާހަގަކުރުން5

އައި.ސިރު ޕްރީސްކޫލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޚަރަދެއްނެތް

 ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްކެއްތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް އެ ސްކޫލްހިންގާ ފަރާތާއި މަޝްވަރާކުރުން
 ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައިރިރިސޯޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފަންޑް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އެހީތެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުން
6

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ފުރާވަރުކުދިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

1500/-

ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގުން
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ރިކުއެސްޓްކުރުން
މިނިސްޓްރީއިން އެއްބާރުލުން ލިބޭނަމަ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމަހާ އިންތިޒާމްތައް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

20

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ހަމަޖެއްސުން
ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންހޯދާ ކުރިއަށްގެންދިއުން
7

500/-

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިހުންނަ ޤަވާއިދުތަކަށް ޣާއްމުން އަހްލުވެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމް ސިލްސިލާކޮށް ހިންގުން
ކައުންސިލުން

އެކުލަވާލާފައިހުންނަ

ޤަވާއިދުތަކަށް

އެ

ގުޅޭ

ޤަވާއިދުތަކާއި

ރައްޔިތުން ވަކި ވަކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލުން
ވަކި ޝެޑިއުލެއް އެކުލަވާލާ ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން
8

ރަށަކީ ހިތްގައިމު މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް ރަށުގެ ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަނގަޅު

2000/-

ފެންވަރެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކޮށް ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ރަށް

ސާފުކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށް

ކެންދޫ

ސްކޫލާއި

ޙ
ސިއް ީ

މަރުކަޒާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތާރީޚުތަކަކަށް ބަހާލާ ބޭއްވުން
9

ދީނީ އެކި މައުޟޫތަކަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

2500/-

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދަރުސް ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ހޯދުން
ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލެއްގެ ދަށުން
ކުރިއަށް ގެންދިއުން
10

ކޮރަޕްޝަނާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

1500/-

އޭސީސީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުން
މުޢައްސަސާތަކަށް އަދި ޢާއްމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން
 2019 11ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޚަރަދެއްނެތް

ބަޖެޓާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
 2019 12ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން
މަސައްކަތު ތާވަލުގައި

ހިމަނާނެ

ޚަރަދެއްނެތް

ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއިއެކު

މަޝްވަރާކުރުން
 2019ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން
 13މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޚަރަދެއްނެތް

ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކުރުން
ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 14ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

1000/-

ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
 15އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

40000/21

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 16މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

15000/-

 17އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

66000/-

 18ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

5000/-

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22

ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 20XXވަނަ އަ ަ

 .2ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު25 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު21 :

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ޢަދަދު
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 23

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 24

3

 .3ވެމްކޯ އެގްރިމަންޓްގައިވާ ގޮތަށް ގޭބިސީގެ އަދަދަށް ފައިސާ
ޙަވާލުކޮށް ވެމްކޯގެ ޝެޑިއުލް ހޯދުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށް
ފެންނަކަމަށް
 .8އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިގެން މަގުބައްތި ދިއުލުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން
 .3އިތުރު ބައިތަކާއެކު  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިޖްތިމާޢީ
ސަރަޙައްދުތައް

ކުނިކެހުމަށް

އަލުން

އިޢުލާން

ކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް
 .4ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއިން މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ  8137ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .8މުސާރައަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  31%އިތުރުކުރާގޮތަށް .އަހަރީ
ޗުއްޓީ  8އަހަރު ފަހުންނަގާނަމަ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއެކު  61ދުވަސް
ދިނުމަށް ،އަހަރީޗުއްޓީ  3އަހަރު ފަހުން ނަގާނަމަ  3ކޮޅު
ޓިކެޓާއެކު  31ދުވަސް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3އެލް.ޖީ.އޭގެ

ނަންބަރ

(84

221-MES/2017/204

ޑިސެމްބަރ  )8137ސިޓީ އަދި (221-MES/2017/206
 86ޑިސެމްބަރ  )8137ސިޓީއާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނު .މި
މައްސަލައިގައި މިވަގުތަށް ވަކިގޮތެއް ނިންމެން ނެތްކަމަށް.
 .4އެލް.ޖީ.އޭގެ

ނަންބަރ

221-MES/2017/204

(84

ޑިސެމްބަރ  )8137ސިޓީ އަދި (221-MES/2017/206
 86ޑިސެމްބަރ  )8137ސިޓީއާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނު .މި
މައްސަލައިގައި

މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިވަގުތަށް

ވަކިގޮތެއް

ނިންމެން

23

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ނެތްކަމަށް.ނިންމުން
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 25

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 26

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 27

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 28

3

ކައުންސިލް

 .3ބ.ކެންދޫ

(QR)042/8145/14

އިދާރާގެ

ނަންބަރު ޤަރާރުން  2018ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން
ފެންނަކަމަށް
 .8ރިޒާވް ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށް ކުޑަވެގެން
 3.8ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އައިލެންޑް ޕިކަޕެއް
ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ކައުންސިލް އިދާރާ ތެރޭގައިހުރި އެންމެ ކުޑަ ދެ ކަޅުހަން އަދި
ޕްލާންޓްގެއިން ނަގާފައިވާ  3ކަޅުހަމާއެކު ޖުމްލަ  5ކަޅުހަން
ނީލަންކިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .4ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށާނެ ތާރީޚަކީ 33
ޖުލައި  8138ވާ ހުކުރުދުވަސްކަމަށް ފެންނަކަމަށް
 .5ދުވަހު ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި 411/-ރ ކުލި ނެގުމަށް
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ކަންތައްތަކާއި

ގިނަ

ޙިލާފުވެފައިވާތީވެ،

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު
ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ފެންނަކަމަށް އަދި
އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ
ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ހމަ
ރވަރީ  8138ވާ ޯ
ޓއާއެކު  15ފެބް ު
ނހެނުން ކޮމި ީ
ރގެ އަ ް
 .1މިހާ ު
ދުވަހު

31:31

ގއި
ަ

ކޮމިޓީ

އވާ
ބާ ް

މއް
ލވު ެ
ބައްދަ ު

ށ
ތރަ ް
އި ު

ނ
ނމު ް
ގތެއް ނި ް
ވރާކޮށް ޮ
މަޝް ަ

.2

ޓްރޭއެއް

ދމަށްޓަކައި
ހެ ު

ވން
ރ ެ
ރދުކު ެ
ޚަ ަ

ހުރި

އންމެ
ެ

ރ
ޅންހު ި
ގު ު

ށ
ރމަށް ފެންނަކަމަ ް
ރދުކު ު
ކޯޑަކުން ޚަ ަ
.3

ނބަރު 6 ،8 ،3
ށފައިވާ ނަ ް
ގއި ފާހަގަކޮ ް
ސރިކިއުލަރ ަ
ަ
ސސީގެ
އޭ ީ
ށ
ފންނަކަމަ ް
ގމަށް ެ
ރމް ހިން ު
ރގް ާ
އވާ ޕް ޮ
ގ ި
އަދި ަ 7

 .8މިހާރު

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ކުނިކެހުމުގެ

ފައިސާއާއެކު

ކޮންމެ

ޒޯންއަކަށް

ޖެނުއަރީމަހު

400/-

ރުފިޔާގެ

އެލަވަންސެއް

ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
 31 .3ޖެނުއަރީ  2018ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  27ވަނަ
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 'ބެންކުން ކައުންސިލް އިދާރާ ބޭނުންކުރާ
ދުވަހަކަށް

ކުއްޔެއްގެ

ނިންމާފައިވާ

ގޮތުން

ނިންމުމުގެ

400/ސަބަބުން

ރުފިޔާ

ނެގުމަށް

އެ

ޚިދުމަތް

މެދުކަނޑާލާނެކަމަށް ބެންކުގެ ފަރާތުން އެންގުމުން އެ ޚިދުމަތް
މެދުކެނޑުނަނުދީ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

އެ

ނިންމުން
24

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ބާތިލްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 16 .4ފެބްރުވަރީ  2018ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  20:45ގައި
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 29

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 31

3

.3

ނ
ކއި ކުދި ް
ހވުމަށްޓަ ަ
ވނެ ކުދިން ޮ
ރ ާ
އވެ ި
ބ ި
ގއި ަ
ބރާތު ަ
ރއާން މު ާ
އަތޮޅު ޤު ު
ނ
އ ް
ޤރު ާ
މރަށުގެ ު
އމެދު ި
ނދާނެ ގޮތަކާ ި
ލއް ނުވަތަ ގެ ް
ނަގާނެ އުޞޫ ެ
ށ
ރން ފެންނަކަމަ ް
ވރާކު ަ
މޝް ަ
ކުލާސްތަކާއި ،ސްކޫލާ ަ

 23 .8ފެބްރުވަރީ  2018ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކެންދޫ ސްކޫލު
ހޯލުގައި ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ބަދިގެ ޑަސްބިން އުކާލަދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް އަދި މި މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
.3

ށގެން
ފެ ި

މިހާރުން

އއާރކޯން
ެ

ދވަހު
ހުކުރު ު

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ނންކު ު
ބޭ ު

ސ
އދި ފިނޭން ް
ނ ބޭނުންކުރުންަ .
އއަރކޯ ް
އގެން ެ
ދއްކަ ި
ފެނަކައާއި ވާހަކަ ަ
ޓރީގެ
މިނިސް ް

ސމީ
ރަ ް

ކއި
ޖވާބަކަށްޓަ ަ
ަ

ދނޫން
ބަން ު

5

ސ
ވ ް
ދު ަ

ށ
ކމަ ް
ކރުމަށް ފެންނަ ަ
ނދެން މަޑު ު
ވަ ް

 .8ކައުންސިލުން

މަސައްކަތްތައް

ކުރާ

ބޭފުޅުންގެ

ކައުންސިލް

މެދުގައި އަލުން ބަހާލެވި ދެން އެންމެ ފުރަތަމައަށް އޮންނަ
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3އަތޮޅު

ޤުރުއާން

ކުަެދިން

މުބާރާތުަަށް

ހޮވުމަށް

ބާއްވާަެ

އޮޑިޝަން މާރިޗު  23އަދި  24ގައި ބޭއްވުމަށް އަދި މި ކަމަށް
އެކި އެކި މުބާރާތް އަދި މުނާސަބަތުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .4ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ފިހާރަތަށް ޗެކްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ޤަވާއިދުން ހިންގުން އަދި ތަފާތު އެކި ސިއްޙީ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .5މަހަކު

ދެފަހަރު

ކައުންސިލްގެ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނާއެކު

ބައްދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް
 .6މުށިމަސްގަނޑުގައި ދައުޖެހިޖެހުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން
ކުއްވެރިކޮށް ނޫސްބަޔާނެއް ކައުންސިލުން ނެރުމަށް އަދި މި
ކަމާއިބެހޭ

މައްސަލަ

ހުށަހަޅައިގެން

ފަރާތްތަކަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .7ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ

އުޅުއްވާ

މަސައްކަތުގައި

ސުޕަވައިޒަރ

މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް 228010
ކޯޑުން

ފައިސާ

ދިނުމަށް

އަދި

އިތުރުގަޑީގައި

މަސައްކަތް

ނުކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .8އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ދެފަހަރަށް އިޢުލާންކުރެވި
ތިންފަރާތަކުން
މިހާރުވެސް

އަންދާސީ

ހިސާބު

މަޝްވަރާކުރަމުންދާ

ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން
ފަރާތާއިއެކު

އިތުރަށް

މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 01 .9މާރިޗު  2018ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ޙަވާލުވުމަށް އަދި އެކަމަށްޓަކައި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް
ފެންނަކަމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 32

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 33

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 34

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 35

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 36

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 37

3

މ
ނ ޭ
ނޅާ .ވަކި ގޮތެއް ނު ި
ށއެއް ާ
ކގޮތެއް ހު ަ
ހމަށް ވަ ި
 .1ވޯޓަށް އެ ު

 .2މިހާރު ހުރި ކޮމްޕޯސްޓް ފެސިލިޓީގެ އިމާރާތުގެ އިރުމަތީފާރުން
ފެށިގެން އިރުމައްޗަށް  30ފޫޓް  20ފޫޓްގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅާ އެބިން
ސާފުކޮށް ތަޅުން އެޅުމަށް އަދި އިތުރަށް ކުރަންހުރި ޚަރަދެއް
ކުރުމަށް .އަދި މިމަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި
ގުޅުންހުރި ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ނަޒުމުލްއާއި އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފެންނަކަމަށް
 6000/- .4ގެ ރޭޓުން މަސައްކަތްކުރާނެ ދިވެހި ( 2ދޭއް) މުވައްޒަފުން
ލިބޭތޯ ފުރަތަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
އަދި ދެވެހި މުވައްޒަފުން ނުލިބޭނަމަ އިތުރު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން
ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ސިޓީން

މިކޮމިޓީގައި

ރައްޔިތުންގެ

ހިމެނުމަށް

އިތުރުން

ޑިރެކްޓަރ އަދި

ޒިންމާދާރު

ކައުންސިލަރު

ޢާއްމު

އެދިފައިވާ

ފަސް

ވެރިޔާއާއި

އެސިސްޓެންޓް

ތިންބޭފުޅުން ނާއިއެކު 31

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ފެންނަކަމަށް.
ވީއެންމެ

 .8އިތުރަށްއަދި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު
އަވަހަކަށް އޮޑިޝަން ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް

 .3މާރިޗް  31އަދި  33ވާ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮޑިޝަން ބާއްވަން
ފެންނަކަމަށް.
 .8ކޮމިޓީ އަކަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ގަނޑުވެފައި ހުރި ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސިމެންތިތަށް ބޭނުންކޮށްގެން
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް
ބައިވެރި ވުމަށްއެދި ހުށައެޅުން  (.އަދި މިކަމަށްޓަކައި ޓްރަސްޓު
ފަންޑުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށްްަ .
 .3ދިވެހި
އެހެން

ހާފިޒަކު

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު

ޖަލްސާއަކުން

ހާފިޒަކު

ބޭރުން

ނުލިބެއްޖެނަމަ

ގެނައުމަށް

ނިންމުމަށް

ފެންނަކަމަށް
 .8ނަޒުމުލް

ހައްޤު

ދެއްވާ

އެހީތެރިކަމާއެކު

ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ

އާމްދަނީއިން ޚަރަދުކޮށް ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ

މަސައްކަތުން

ނަގާ

އާމްދަނީއިން

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3މެގަފޯނެއް ހޯދުމާއެކު އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިގެން އެ އުޞޫލާއި
އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .8ވޭޖް އުޞޫލުން  8މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްފަހު ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން މިފަދަ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭ
ވަރަށް ފައިސާ ނެތުމާއެކު މިއަހަރު މިގޮތަށް އިނާޔަތެއް ދެވެން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
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ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ނެތްކަމަށް
 .8ބިދޭސީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެޕްރީލްމަހުން ފެށިގެން
މަހަކު  811/-ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ ރޭޓުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ރަމަޟާންމަހު

ޢިމާމްވެ

ހޯދުމަށްޓަކައި

ތަރާވިޙް

ޢާއްމުންގެ

ނަމާދުކުރާނެ
އެހީއަށް

ފަރާތުން

ހާފިޘަކު
ހުޅުވާލުމަށް

ފެންނަކަމަށް .އަދި އެއަށްފަހު މިކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ފެންނަކަމަށް.

 .4ކަރަންޓް ބިލްތަށް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ކޯޑުން
އެކަމަށް ޚަރަދުކޮށް ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގެ
ކުރިން އޭސީތައް ޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 38

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 39

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 40

3

 .3މިހާތަނަށްވެސް ކަނދުބުޑުލާފައި ހުރި ރުއްތަކަށް ބަދަލު ކަންތައް
ހަމަޖައްސަމުން އަންނާތީވެ ،އަދި ކައުންސިލުން ވަކިގޮތެއް
ކަނޑއެޅެންދެން

މިރުއްތަކަށް

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ބަދަލު

ފެންނަކަމަށް
 .8މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް އަދި
މިގޮތަށް

ނުފެނިއްޖެނަމަ

އަލިމަގެއް

އޮތޯރިޓީއާއި

އެ

ބައްދަލުކުރުމަށް ދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު މިކަމަށް އޮތްތޯ ޙިޔާލު ހޯދުމަށްފަހު މިކަމަށް
ހިނގާ ޚަރަދުގެ  85%އެހީގެގޮތުގައި މަދުމިނުން ލިބޭނަމަ
މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކާޕެޓް

 .8މަސްޖިދުއްރިޟްވާންއަށް

މެޝިނެއް

ކްލީނިންގ

ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން "ބައުތަކެތި
ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ"އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ގޯތި

ހުރި

ތެރޭގައި

ފެންހަންތަކާއި

އެހަންތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 3
ފަރާތެއްގެ އަގުބަލާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކަމާއި ގުޅުންހުރި
ކޯޑުން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .4ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށ
 .3ކައުންސިލުން ލަންކާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ކައުންސިލުގެ ތިން
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާން ފެންނަކަމަށް އަދި ދަތުރުކުރާ ދުވަހަކީ
 31އެޕްރީލް  8138ވާ ހޯމަ ދުވަހުން  4މެއި  8138ވާ
ހުކުރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށްކަމަށް ފެންނަކަމަށް
 .8ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑު އައިޓަމްތައް ސާފުކޮށް
އެނގެން ހުނަނަ ބިލްތަކަށް އިދާޜާއިން ފައިސާ ދެއްކުން އަދި
ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ
އޮޅުންއަރާ

ބިލްތައް

ކޮން

ކޯޑެއްގެ
ކައުންސިލްގެ

ކޮން

އައިޓަމަކުންކަން

ޖަލްސާއަށް

ހުށަހަޅާ

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާގޮތަކަށް އަދާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
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 .3މުބާރާތްތަކަށް

ގަންނަން
ކޯޑުން

883133

ބޭނުންވާ

41111/-

ތަކެތި

ގަތުމަށްޓަކައި

ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން44

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 45

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 46

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 48

2

 .3މިސްކިތްތަކަށް
މެދުވެރިކޮށް

އެހީ

ދޭ
ދިނުމަށް

ލިޔުމުން

އެދި

ކައުންސިލް

އިޢުލާންއެއް

އިދާރާ

ޢާއްމުކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށ
 .8ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިތުރު ދެ މުވައްޒަފެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
މި  8138ނިމުމުގެ ކުރިން ކެންދޫގެ ހުރިހާ އޮޑި ދޯނި އަދި
ލޯންޗް ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
 .3ރުކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ޢާއްމުކޮށް
މަނާކޮށްފައި ނުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިންދާފައިވާ ރުއްތަކުގެ
ތެރެއިން ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް ރުއްގަޑުގައި  3ފޫޓަށްވުރެ
ހެދިފައިވާ

މައްޗަށް

ރުއްކަމަށް.

އަދި

ގަހުގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ ބޮޑެތި ހިޔާލިބޭ ގަސްގަސްކަމަށް.
 .8ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް އުކާލެވޭ ކުނި ކޮންމެ
ދަތުރަކަށް 31/-

(ތިރީސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް.

އަދި ބޮޑު ޕިކަޕެއް ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޕިކަޕް ކުލި ދައްކަންޖެހޭ
ގޮތަށް
 .3ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވިފައިވާ ތަކެތިން
މަސައްކަތްކޮށް

ނިމުނުއިރު

ބާކީހުރި

ތަކެތި

ވިއްކާލަން

ފެންނަކަމަށް
 35 .3ޖޫން  8138ވާ ހުކުރުދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބިމުން ކުލި
ނެގުމަށްޓަކައި އެފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލަން
ފެންނަކަމަށް އަދި ކުލީގެ އަގެއްގެ ގޮތުން މަހަކު 5111/-
ރުފިޔާ ހިމަނަށް ފެންނަކަމަށް
 .8އިތުރު ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް
އެކަމަށް ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް އަދި ޤަރާރެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް
 .1ސްޕަވައިޒަރގެ ރޯލް އަދާކުރުމާއެކު ޑްރައިވަރގެ ރޯލް އަދާކުރާނެ
މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް އަދި މިހާރު ކައުންސިލް
އިދާރާގައި
ތެރެއިން

ކުނި

އުފުލުމުގެ

މަސައްކަތު

މަސައްކަތްކުރާ

ފެންވަރަށް

ބަލާ

އެއް

މުވައްޒަފުންގެ
މުވައްޒަފަކު

ދޫކޮށްލުމަށް ފެންނަކަމަށް

 .2ހުށަހެޅިފައިވާ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް

 .3ކައުންސިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންނާއި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
28

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

އަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ޢާއްމު އިޢުލާނަކުން ޢާއްމުކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 8145ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

29

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 .3އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:
އވެސް ބަދަލެއް
ގއި ކޮމިޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް އެ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ަ
އވެ.
ނވެ ެ
ފއެއް ު
ގެނެވި ަ
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ
ޢަދަދު

ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

29
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމުން
5

30
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

 .1ކައުންސިލް އިދާރާއިން އަންގަވައިގެން ބައްދަލުވުމެއްގައި
ބައިވެރިވުމަށް

5

32
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

 .1ރަށުގެ މިދިލިގަސްތަކުން ފައިބާ މަދު ބަންދުކޮށްދެއްވުމަށް
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

31
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

.1

ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވާ ރަންނާ އެވޯޑަށް

 .1ކޮޓަރިބަރި މަރަމާތުކުރަންވެފައިވާތީ އެކަމާއިމެދު އިތުރަށް
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

5

 .1އެލަވަންސް ބަހާ ނިންމުމަށް

33
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

34
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

ހަރަކާތްތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
5

35
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

 .1އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާނެ

 .1ކޮޓަރިބަރި ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ ފަރާތުން ކަރަންޓް ބިލް
ނުދައްކާތީވެ އެ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

5

 .1އެލަވަންސް ބަހާ ނިންމުމަށް

36

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

 .1ކޮޓަރިބަރީގެ ކަރަންޓްބިލާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް

37
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

38

 .1ކޮމިޓީ ގެ ބެންކު އެކައުންޓް ދައުރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން
ބަދަލުކުރެވިފައިނުވާތީ

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ފަރާތްތައް

ކަންތައްތައް

ނިންމުމަށް

ބެންކަށް

ލިޔުންތައް

ތައްޔާރުކުރުމަށް

އަދި

އެ

ހުށަހަޅަނަޖްހޭ
ބެންކަށް

ދާނެ

ދުވަހަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

39

 .1ކޮޓަރިބަރީގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރ އެތަނުން
ބޭނުންވާތީ

ބަދަލުވާން

ގުޅިގެން

އެމައްސަލައާއި

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

40

 .1އާރް އޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް އައިސް
ކޮޓަރި ބަރިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން
ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން

ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

41

 .1އާރް އޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް އައިސް
ކޮޓަރި ބަރިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން
ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ މައްސަލައިގައި ކައުންސިލާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

42
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

 .1ކޮމިޓީ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން
ބެންކު ދަތުރު ރާވާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް

5

 .1ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ބަހާ ނިންމުމަށް

43
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

44
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

ޕާކު

މަޝްވަރާކޮށް ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން
5

45
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

 .1ކުޑަކުދިންގެ

ކުނިކަހާ

ސާފުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން

 .1ކޮމިޓީގެ

ހާޒިރީ

ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކޮށް

ކައުންސިލަށް

ހުށަހެޅުމަށް
5

46

 .1އެކައުންޓް

ހުޅުވަން

ހާޟިރުވެފައިނުވާތީވެ

ކުރި

ދަތުރުގައި

މެންބަރަކަށް

އެކައުންޓް

ނުހުޅުވުނު

މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
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ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން

5

 .1ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ބަހާ ނިންމުމަށް

47
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން
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 .1ކައުންސިލުގެ
ކޮމިޓީ

ހަމަސް

ފަރާތުން

ދުވަހު ރިޕޯޓަށް

އަންހެނުންގެ

ލިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ބޭނުންވާ

ހުށަހެޅުމަށް
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން
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 .1ކައުންސިލުގެ
ކޮމިޓީ

ހަމަސް

ފަރާތުން

ދުވަހު ރިޕޯޓަށް

އަންހެނުންގެ

ލިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ބޭނުންވާ

ހުށަހެޅުމަށް
 .2ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ސާފުކުރުމަށް ދުވަހެއް ކަ ނޑައަޅާ
ފައިނަލްކުރުން އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް
ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށް

 ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް
ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު
ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ

އާމްދަނީ
 -ކޮޓަރިބަރި (އަންހެނުންގެ ހިޔާ) ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން (މަހަކު )3500/-

15000

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

15000

ޚަރަދު
 -ކޮޓަރިބަރި(އަންހެނުންގެ ހިޔާ) މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

()875

ޖުމްލަ ޚަރަދު

()875

ބާކީ

14125

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް
ރ 2 -ކޮޓަރީގެ)
 .1އަންހެނުންގެ ހިޔާ (ކޮޓަރިބަ ި
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 .4ނިންމުން
މިކައުންސިލުގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަށް ރޭވިފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ތަފާތު
ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވި ނަމަވެސް

ކުރިމަގުގައި ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލާ އެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާހެދުމަށް
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބޮޑު ދެކަމެއް ޙާސިލްވެފައިވާކަމަށާއި އެދެކަމަކީ ކުނި

މެނޭޖްކު ރުމުގެ މަސައްކަތްފުޅާވެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މީޓިންގ ރޫމެއް އިތުރުކުރެވި އިދާރާތެރެ މަރާމާތުކުރެވި ދިޔަކަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުންގެ
ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ
މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.

آمــــــــــين

 26ޝައްވާލު 1439
 10ޖުލައި 2018
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